
 ((؛ أو  ؟ نعم طيب اآلن فمن تطوع تطوعا خريا ويش نوعه من اإلعراب ويش الذي ناصبه )) خيرا ((وقوله: 

طلبا للخري  )) فمن تطوع ((؛ أو جنعل  على أن جنعل تطوع مبعىن فعل فتكون خريا مفعول به )) من تطوع خيرا

يعين فمن فعل الطاعة يقصد ا اخلري فهو خري ؛ واملعىن على كل التقديرات املعىن واحد  فتكون مفعوال من أجله

؛ ومعلوم أن اخلري ال يكون طاعة إال إذا كان موافقا ملرضاة اهللا عزوجل بأن يكون خالصا لوجهه موافقا  له

لشريعته فإن مل يكن خالصا مل يقبل وإن كان خالصا على غري الشريعة مل يقبل؛ ألن األول شرك والثاين بدعة؛ 

؟ يعين مبعىن هل جنعل خري اسم تفضيل، اسم  فهو خري له من أين )) تطوع خيرا فهو خير لهفمن  ((وقوله: 

؛ ألن ما عندنا اآلن  تفضيل يعين خري له من سواه أو نقول إن هذه خري اسم دال على الفضل جمردا عن تفضيل

؛ لكن كان هذا  مه؟ من عد من من )) فمن تطوع خيرا فهو خير له ((؛ حيتمل أن يقال  مفضل ومفضل عليه

: السماء فوقنا واألرض  املعىن ضعيف ألن كون الذي تطوع خريا خري له من عدمه أمر معلوم فهو كقول القائل

 لكن الظاهر واهللا أعلم أا بيان ألن نعم"  اء حولنا قوم جلوس حولهم ماءكأننا والم" حتتنا؛ وقول اآلخر: 

ويدخل يف هذه  )) فمن تطوع خيرا فهو خير له ((مطلق وأنه جمرد عن اسم التفضيل األفضلية؛ ا خري فقط  ذه

 وأن تصوموا خير لكم ((؛ مث قال:  اخلريية أنه جيزى احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبع مائة ضعف إىل أضعاف كثرية

؛ وهذا ميثل به النحويني  لفدية؛ يعين أن تصوموا خري لكم من ا التفضيل هذا واضح أن املراد باخلري هنا ))

ما يكون إال  أأن مصدرية وتصوموا فعل مضارع واملبتد )) وأن تصوموا ((باملصدر املؤول للمبتدأ املؤول فإن قوله: 

؟  ويش سؤالك يا أخ ؟ وصيامكم خري لكم . والتقدير الشيخ :،  مؤول الطالب :؟  امسا لكن كهنا مؤول وال ال

؛  نعم الشيخ :ويش هو؟ أيه مفعول به مفعول مطلق  الشيخ :؟  )) من تطوع خيرا ((مفعول مطلق  السائل :

هذه مجلة مستأنفة واملعىن: إن   )) إن كنتم تعلمون ((:  ؛ وقوله يعين من الفدية )) وأن تصوموا خير لكم ((

؛ وإن هنا ليست شرطية مبا قبلها يعين ليست وصلية كما يقولون ألنه ليس له املعىن  كنتم ذوي العلم فافهموا

وأن  ((خريا لنا إن علمنا فإن مل نعلم فليس خريا لنا؛ بل إنه مستأنفة؛ وهلذا ينبغي أن تقف على قوله تعاىل: 



قال يطعمان عن  الصيام الشيخة ال يطيقان  ا عال حكم الكبري والشيخ الشيخ واستدل   )) تصوموا خير لكم

ابن عباس استدل ذه اآلية على أن الكبري الذي ال يطيق الصوم يطعم عن كل يوم  كل يوم مسكينا نعم

؛ فوجه استدالله رضي اهللا عنه هو أنه ملا جعل اهللا سبحانه وتعاىل اإلطعام عديال الصيام فخري بينهما   مسكني

طعام ألن اهللا جعل اإلطعام عديال للصيام عند القدرة عليه؛ ؟ يعني من اإل كان العجز عن الصيام ويش يعني

فعلم من هذا أن من مل يقدر الصيام وعجز عنه عجزا مستمرا فإنه يأيت مبا جعل عديال له وهو؟ اإلطعام وهذا 

من حيث اإلعراب كيف نعرا يا ؟ ويش  )) وأن تصوموا خير لكم ((قوله تعاىل:   من فقهه رضي اهللا عنه .

الطالب ؛ تصوموا؟  أن حرف مصدر ينصب ؟ ينصب عما بعدها طيب ؟ هاتفصيلعن أن تصوموا أعرب  نعرب

وأن وما دخلت  الشيخ :؛ واو  الطالب :؟  والواو وعالمة نصبه الشيخ :؛  ؛ منصوب بأن تصوموا فعل مضارع :

 ((؛ طيب قوله تعاىل:  ؛ خري؟ خري خربأ ؟ يف تأويل مصدر مبتد ؟ أن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر عليه

يعين فإن  )) خير لكم إن كنتم تعلمون ((؟ نعم  ؟ تعلمون هل هو قيد يف اخلريية وال ماذا )) إن كنتم تعلمون

يعين إذا قلنا إن هذا  )) وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ((؛ ألنه قال:  ؟ ال مل تعلموا فليس خري لكم

نعم  الطالب :؟  عائد على اجلملة اليت قبله صار املعىن أنه خري لنا إن علمنا فإن مل نعلم فليس خريا لنا طالشر 

؛ إذا كيف  ؟ هو علمنا أو مل نعلم خري لنا شرط اخلريية يعين فإن مل نعلم فليس خريا الشيخ :؛  شرط اخلريية

يعين: يف اليت قبلها ليست قيدا بل هي مستقلة مجلة مستأنفة مستقلة صح ما هي قيد  ؟ نقول هذه مجلة شرطية

 ((فاعلموا أن الصوم خري، وليس املعىن إن كنتم من ذوي العلم فالصوم خري ال،  إن كنتم من ذوي العلم نعم

كتب  ((؛ قال اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ! هذا نشوف اآلية ويش فيها فوائد )) تعلمون

يستفاد من هذه اآلية: أمهية الصيام ألن اهللا  )) كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقونعليكم الصيام كما  

 الشيخ :،  إىل املؤمنني الطالب :؟  ؛ ألنه وجه اخلطاب إىل من ؛ وأنه من مقتضيات اإلميان تعاىل صدره بالنداء

ص فيه .ويستفاد من آية الكرمية: فرضية ؛ وأن تركه خمل به ألنه إذا كان من مقتضياته فرتكه خيل به نق إىل املؤمنني



كما كتب  ((: أن األمم السابقة تصوم من قوله:  ويستفاد منها )) كتب ((الصيام ؛ أين؟ كتب ، من قوله: 

؛ تؤخذ؟  .ويستفاد ا: استعمال تسلية اإلنسان مبا ألزم به غريه ليهون عليه القيام به )) على الذين من قبلكم

ويستفاد من اآلية أيضا: فضل هذه األمة حيث كتب اهللا عليها ما كتب  )) الذين من قبلكمكما كتب على  ((

وما يستفاد من هذه اآلية:  . ؟ من سبقهم نعم كما ترقى إليها منعلى من قبلها لترتقى إىل درجات الكمال  

التقوى وأنه ينبغي سلوك  ويستفاد من اآلية الكرمية: فضل )) لعلكم تتقون ((؛ قوله:  احلكمة يف إجياب الصيام

؛ ألن اهللا أوجب الصيام هلذه الغاية إذا فهذه الغاية غاية عظيمة ينبغي اإلنسان أن يسلك  األسباب املوصلة إليه

؛ وهذا يتفرع منه فائدة أخرى وهي: اعتبارا الذرائع يعين ما كان ذريعة إىل الشيء فإن  السبل املوصلة إىل التقوى

؛ وهلذا جيب على اإلنسان أن يبتعد عن  فلما كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة؛  له حكم ذلك الشيء

؟ ألنه يؤدي ويكون ذريعة إىل  ملاذايتمتع به معها كالما مواضع الفنت ال ينظر إىل أمراض األجنبية وال يكلمها  

ن يبتعد عنه ألن ال يقع ؛ حىت الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر من مسع الدجال أ الفاحشة فيجب اتقاء ذلك

؛ ألننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا  وجل بتنويع العبادات ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: حكمة اهللا عز يف فتنته .

أن العبادات متنوعة منها ما هو مايل حمض ومنها ما هو بدين حمض ومنها ما هو مركب منهما بدين ومايل 

، والكف عن  كف عن احملبوبات الشيخ :،  كف الطالب :صوم ما هو؟ ومنهما هو فعل ومنهما هو كف؛ فال

، ميكن بعض الناس يفعل أنواع العبادات لكن ما  ؟ نعم احملبوب قد يكون أشد من طلب الفعل أليس كذلك

يستطيع أن يكف عن عقوبام فهذا من حكمة اهللا سبحانه وتعاىل يف التنويع وتعبده سبحانه وحبمده أنه نوع 

، رمبا يكون اإلنسان كرميا فيكون بذل الزكاة عليه من أهون ما يكون حينئذ ما  لعبادات بأجل أن ميتحنوهمهلم ا

؛ رمبا يكون عند اإلنسان رياضة نفسية فيهون عليه أن يصلي وأن يتوضأ  حيصل االمتحان الكامل بإجياب الزكاة

نسان صرب عن احملبوب يهون عليه الصوم يقول وأن يغتسل يف الليايل الباردة وما أشبه ذلك ؛ قد يكون عند اإل

أهون عليه ما هو إال أن قدم الغداء شوي أصوم شهر وال أدفع ثالثني  نعم ألن املال حيب حبا شديدا والصوم 



؛ وهلذا غلط من أفىت بعض أهل  ؟ فالناس خيتلفون ولكن إياك أن تأخذ مين ثالثني  واضحوأخر إىل العشاء، 

؛ ملاذا والعتق مقدم على  وجب عليه كفارة فيها صوم وعتق فقال له صم شهرين متتابعني وال تعتقالعلم حيث 

؟ قال إن هذا امللك لو قلنا له أعتق رقبة يعتق عشر رقاب وال يصوم يوم أحب إليه من صيام يوم حنن  الصيام

؛ أنا أتيت ذا  النص فال يقبل ؛ لكن هذا النظر غري صحيح ألنه يف مقابلة ألزمناه ذا ألنه أغلب يف حقه

؛ فهذا الرجل مثال ملك يهون عليه أن يبذل  ألجل أن أبني أن اهللا سبحانه وتعاىل حكيم بتنويع التكليف بالعبادة

؛ لكن اهللا عزوجل جعل العبادة يف  أمواال كثرية الزكاة لكن يشق عليه أن يصوم وهلذا أفيت بأنه يصوم بدل العتق

؛ والعجائب يف زمننا هذا أننا نصرب على الصيام يعين ومنا من ال يصرب على الصالة جتده  لعبداحلقيقة امتحانا ل

يصوم رمضان لكن الصالة ما يصلي إال من رمضان إىل رمضان إن صلى مرة يف رمضان وهذا الشك إنه خطأ 

يكون عنده شهر  نعمرت هينة على اإلنسان؛ والصوم ؛ لكن الصالة حيث إا تتكرر يف اليوم صا يف التفكري

إذا يبغوا يلومون شخصا يقول هذا ما هو يصوم وال يصلي فيبدءون برتك الصوم ؛ ما هي املسألة طيب  وهلذا

ال، يؤخذ من  الشيخ :يعين ما ؟  )) تتقون ((شيخ  السائل : ؛ إىل آخره ((أياما معدودات ))  : نرجع إىل اآلية

ال هذه  الشيخ :تقوى ؟  السائل :؛  ما يصلح إال للمؤمن ألنه من مقتضات اإلميان )) يا أيها الذين آمنوا ((

ال ما هو صحيح املصاحل املرسلة ال   ؛ ؛ نعم يستفاد أيضا حكمة التفسري مما ذكرنا ذكرناها قبل حكمة التفسري

ن مصلحة فاإلسالم مل نرى إثباا ألن املصاحل املرسلة إن كانت مصلحة حقا فاإلسالم قد اعتربه وإن مل تك

؛  هذا بالصيام الحظ هذا لكن ما الحظ أننا نفك رقبة من الرق الرجل؛ هذا الرجل الحظ إنه كلف  يعتربها

ال ))  فك رقبة ((؟  ما هي )) فال اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة (( من أفضل األعمالفك الرقاب الرق 

نفسه إذا مل يكن عنده خوف من اهللا إال بالعقوبة أو الكفارة ؛ صحيح لكن هذا أنفع هو  أبدا لكن هذا ينفع

؛ واملهم إن املصاحل املرسلة اليت ذكرها  ؛ وهذه أنفع للعبد ويش الفائدة لكن هذا أنفع واهللا حكيم جل وعلى

 يف الشرع والقد فبها وإن مل تكنبعض الناس من األدلة ما هلا معىن من حيث الواقع؛ إن كانت مصلحة معتربة 



أياما  (( قوله تعاىل:  . املصلحة فالشرع قد ألغاها وليس خمالفة الشرع وليست يف خمالفة الشرع مصلحة أبدا

يستفاد من هذه اآلية: أن الصوم أيامه  معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ))

ون على املرء ما يتوقع مشقته عليه؛ كيف ويستفاد منها أيضا: سلوك أساليب اليت  . ((أيام معدودات))قليلة 

؟ سلوك األساليب اليت ون على اإلنسان ما يتوقع أن يشق عليه ؛ ويف األيام املعدودات يعين أا بسيطة  ذلك

ويستفاد من اآلية الكرمية: رمحة اهللا عزوجل بعباده؛ أوال لقلة األيام ما  ما هي صعبة وال فيها كلفة وال مشقة .

ا شهر وال شهرين وال ثالثة إمنا فرض أياما معدودات سوي شهر، شهر رمضان كما سيأيت إن شاء فرض علين

ويستفاد من اآلية الكرمية أيضا: جواز  )) فمن كان منكم مريضا ((اهللا، ومنها أيضا من إثبات الرمحة قوله: 

 فعدة من أيام أخر ((؟  أين نأخذ، مت  الفطر للمرض؛ طيب أال يستفاد منها اإلمياء إىل أن الفطر أفضل؟ نعم

فهذا كأنه فتح باب للمريض أن؟ أن  )) فعدة من أيام أخر ((فتح اهللا الباب ما قال فال يصوم بل قال: )) 

؛ أوال: أن ال يتأثر باملرض قصدي الصوم أن ال  ينقسم إىل ثالثة أقسام ؛ واعلم أن املريض بالنسبة للفطر يفطر

؛  ثانية: أن  ؛ فهنا يصوم وال يفطر؟ يصوم جيب عليه أن يصوم عليه الصوم مع مرضهيتأثر بالصوم إطالقا ويشق 

؛ الصوم هنا مكروه يكره أن نصوم مع املشقة ألنه ال ينبغي لإلنسان أن يشق  يشق عليه الصوم لكنه ما يضره

بئ عن كون على نفسه مبا رخص اهللا له فيه ألن هذا اإلشقاق على النفس مع ترخيص اهللا عزوجل كأنه ين

؛ والكرمية حيب أن يأخذ "  إن اللئيم من يرد الكريم" :  اإلنسان غري قادر هلذه الرخصة غري قادر وقد قيل

، املريض يتضرر  ؛ احلال الثالثة: أن يتضرر بالصوم يف احلديث إن اهللا حيب أن رخص بهالناس برخصه كما جاء 

؛ لقوله  إىل املاء فهنا حيرم عليه الصوم، ال جيوز له أن يصومبالصوم كما لو كان مريضا بال  اليت حتتاج دائما 

:  قول السائل :،  نعم الشيخ :؟  شيخ السائل : )) وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما ((تعاىل: 

  الشيخ : صيام الرسول وبعض الصحابة يف السفر؟كيف   السائل :؛  إن اللئيم من رد الكرمي الشيخ :الكرمي من ؟ 

يستفاد من آية ,  ؛ طيب هذا يف املريض الشيخ :هذا يف املريض؟ هل  السائل :؛  ال ما جئنا للسفر إىل اآلن



منها أيضا: اإلمياء إىل ويستفاد  ؛ ؟ ـ إن شاء اهللا ـ طيب ؛ واضح داللة من اآلية الكرمية: جواز الفطر يف السفر

ة؛ ولذلك ورد يف السنة  لكن هذا ليس بصريح يف اآلي )) فعدة من أيام أخر ((أن الفطر أفضل؛ لقوله: 

، ورد يف السنة بالصوم يف السفر فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يصوم يف السفر وكان الصوم يف السفرب

الصحابة منهم من كان يصوم ومنهم من كان يفطر وال يعيب املفطر على الصائم وال الصائم على املفطر وحينئذ 

، يعين ما فيه  ؛ األول: أن ال يكون فيه مشقة إطالقا لصوم يف السفر ينقسم أيضا إىل ثالثة أقسامنقول إن ا

؛ لكن مشقة تزيد  مشقة تزيد على صوم احلضر هذا املقصود وإال فيه مشقة إذا كانت أيام احلر يكون فيه مشقة

؟ أن الرسول صلى اهللا عليه  ليله؛ ود على صوم احلضر ففي هذه احلالة نقول الصوم أفضل وإن أفطر فال حرج

وسلم كان يصوم يف السفر وهذا هو مذهب الشافعي رمحه اهللا؛ ولكن املشهور من مذهب اإلمام أمحد كراهة 

 )) فعدة من أيام أخر ((الصوم يف السفر حىت يف هذه احلال وقالوا ال ينبغي أن يصوم ألن اهللا تعاىل قال: 

فجعل الواجب  )) فعدة من أيام أخر ((وأنه لو صام مل جيزئ ألن اهللا قال:  : حترمي الصوم ومذهب الظاهرية

:  احلالة الثانية  ؛ ؛ لكن هذا القول ضعيف جدا؛ كذلك املشهور من اإلمام أمحد ضعيف عليه عدة من أيام أخر

يه وسلم كان يف : أن النيب صلى اهللا عل أن يشق عليه الصوم لكن مشقة حمتملة فهنا األفضل الفطر والدليل عليه

 )ليس من البر الصيام في السفر ( :  ؛ فقال : صائم فسأل عنه فقالوا رجال قد ظلل عليهو  زحاماسفر فرأى 

؛ وهنا نقف عند هذا الدليل وهذه احلال؛ من  النيب عليه الصالة والسالم الرب ؟ نعم طيب فنفى عنه أفهمتم

خبصوص السبب والنيب عليه الصالة والسالم قال هنا أيش قال؟ ليس املعلوم يف األصول أن العربة بعموم اللفظ ال 

من الرب الصيام يف السفر عام والسبب خاص واملعروف أن العربة يف عموم اللفظ ال خبصوص السبب فما هو 

؛ نقول إن معىن  ؟ وحنن نقول إن الصوم يف السفر أفضل إذا مل يشق اجلواب عن هذه القاعدة مع هذا احلديث

اللفظ ال خبصوص السبب: املراد اخلصوص العيين اخلصوص العيين ال اخلصوص الوصفي فأما اخلصوص  بعموم

؛ فمثال هذا الرجل الذي ظلل عليه ما نقول ليس من الرب الصوم يف السفر لك أيها  الوصفي فإنه معترب بالشك



؛ لكننا نقول إن اخلصوص  بسببه، لو قلنا بذلك خلصصنا العام  الرجل فقط لو قلنا بذلك خلصصنا العام بسببه

الوصفي البد أن يقيد به العموم فيكون املعين: ليس من الرب الصيام يف السفر ملن كان حاله كحاله؛ فإذا جاءنا 

زيد وخالد وعمرو وبكر إىل آخره كلهم يشقه عليهم الصوم كهذا الرجل قلنا ليس من الرب أن تصوموا؛ فإذا قال 

وقد  ال خبصوص السبب نعم : العربة بعموم اللفظ؟ قلنا يه وسلم ما قاله إال هلذا الرجلقائل: الرسول صلى اهللا عل

نص على هذه القاعدة ابن دقيق العيد يف شرح هذا احلديث يف العمدة وهي قاعدة يف احلقيقة نتأملها؛ إن العموم 

أما باعتبار الوصف فإن ؛ فهنا العربة بعموم اللفظ باعتبار الوصف باعتبار الشخص  عموم وصف وعموم شخص

ليس من  على كل حال ما ميكن إال بالدليل إذا قيل نعم ؛ احلكم يتعلق بسببه الذي من أجله شرع احلكم نعم

صلى اهللا  الرب الصيام يف السفر فهنا نعرف السبب الذي من أجله صدر هذا العموم وهو املشقة فكأن الرسول

ال حىت وإن مل جند مادام أننا عرفنا أن علة  ؛ السفر يف حال املشقةعليه وسلم يقول ليس من الرب الصيام يف 

أن  : يستفاد من هذه اآلية الكرمية أيضا )) مريضا أو على سفر ((طيب  . احلكم هو هذا املعىن فإننا نقيده به

يشق عليه ؟ ذكرمت رأيا ال يكون فيه مشقة وال  السائل :؟ احلكم معلق مبا يسمى سفرا بدون تقييد من أين تؤخذ

مشقة شديدا ال حتتمل  : أن يشق الصوم على املسافر ؛ احلالة الثالثة احلالة الثالثة ما هو برأي الثالث الشيخ :

؛ ودليله ما ثبت يف الصحيح أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يف غزوة مكة أتاه أصحابه  فهنا يتعني الفطر

م الصيام وإم ينتظرون ما تفعل فدعا مباء بعد العصر فشربه والناس فقالوا يا رسول اهللا إن الناس لقد شق عليه

أولئك العصاة أولئك ( : إن بعض الناس قد صام فقال:  ينظرون مث جيء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل له

يف السفر ؛ فإذا كان هذا الرجل شق عليه الصوم  ؟ إال يف فعل احملرم واملعصية ما تكون إال يف فعل)  العصاة

يستفاد  ؛ مشقة شديدة فإنه جيب عليه أن يفطر ملاذا ال يفطر ملاذا يتعب نفسه ويشق على نفسه واألمر فيه سعة

،  ؟ إطالقه ؛ من أين نأخذها من هذه اآلية الكرمية: أن السفر الذي يباح يف الفطر غري مقيد بزمن وال مساحة

؟   ء البد أن يستغرق سفره يوما ألن أقل فطر ميكن ما هولكن قال بعض العلما )) أو على سفر ((من إطالقه 



؛ فمن أراد أن يسافر مثال إىل رياض يف  ؛ أقل فطر ممكن هو اليوم فالبد أن يكون هذا السفر مستغرقا لليوم اليوم

وهنا  أول النهار ويرجع يف آخر النهار فإننا نقول له ال تفطر ألن هذا أقل مما أبيح لك أبيح لك أن تفطر رمضان

الذين يقولون من علم أنه ؛ وهذا احلكم واضح جدا على قول فقهاء احلنابلة  هذا بعض اليوم ال يسمى صوما

مثال      يف مكة ويريد بكرة  اإلنسان إذا يعلم أنه يقدم غدا ؛ هم يقولون رمحهم اهللا إن لزمه الصوم غدا يقدم

أن تكمل ألنك ستقدم إىل جيب عليك أن تصوم و  يسافر إىل بالده وتفاصل البلد قبل غروب الشمس يقولون

؛ ألن فيه رأي بعض العلماء أن  وهذا يف احلقيقة عكس من يقولون إنك تفطر حىت ولو قدمت البلد بلدك نعم

املسافر إذا قدم مفطرا جاز له أن يستمر على فطره وهو إحدى الروايتني عن إمام أمحد ومذهب مالك والشافعي 

دم اإلنسان إىل بلده وهو مفطر فإنه يبقى على فطره؛ وذكروا يف هذا أثرا عن ابن مسعود على أنه يفطر، إذا ق

: من جاز له األكل يف أول النهار جاز له  ومعناه)  من أكل أول النهار فليأكل آخره (رضي اهللا عنه قال: 

فإنه ال يلزمها اإلمساك؛ وعلى األكل يف آخر النهار نعم ومثله أيضا املرأة إذ طهرت من احليض يف أثناء النهار 

(( أياما قال اهللا تعاىل:  ؛ هذا لو قدم املسافر   ووجد زوجته قد طهرت من احليض جيوز له أن جيامعها

أياما معدودات فمن كان  ((  )) معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر

هذا  )) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ((له: قو  )) منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

،  ؟ نعم ؟ يعين وقفنا على شهر رمضان ، أخذنا الفوائد وأخذنا الفوائد الطالب :؟  الذي مر عليكم املناقشة

الشهر، شهر هو مدة ما بني اهلاللني، مدة بني  )) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ((قال اهللا تعاىل:   طيب

؛ وهلذا اختلف العلماء هل اهلالل ما هل باألفق وإن مل يرى أو أن  ؛ ومسي بذلك الشتهاره اهلاللني تسمى شهرا

اهلالل ما رئي واشتهر والصواب الثاين وأن جمرد وجوده، طلوعه يف األفق ال يرتتب عليه حكم الشرعي حىت يرى 

؛  ، شهر مضاف ورمضان مضاف إليه هذا من علم املضاف))  شهر رمضان ((؛ وقوله:  هدويتبني ويش

؛  ؛ مأخوذ من الرمض ، العلمية وزيادة األلف والنون ورمضان ممنوع من الصرف بالعلمية وزيادة األلف والنون



وقيل ألنه أول ما مسيت الشهور بأمسائها  أي حيرقها نعمواختلف ملاذا مسي برمضان فقيل ألنه يرمض الذنوب 

والرمضاء فسمي شهر رمضان وهذا أقرب ألن الظاهر أن هذه التسمية كانت قبل  صادف أنه يف وقت احلر

جيوز أن تقول شهر رمضان وجيوز أن تقول رمضان كما ستذكر يف الفوائد ـ ))  شهر رمضان ((اإلسالم؛ وقوله: 

شهر رمضان الذي أنزل فيه  ((؛وقوله:  الحيةطصايينا فمن اهللا وأما األمساء فهي ـ أمساءها أما تع  إن شاء اهللا

؛وقوله:  خرب مبتدأ احملذوف تقديره: هي ؛ أي األيام املعدودات شهر رمضان يعين هي شهر رمضان )) القرآن

 ل فيه القرآنالذي أنز  ((الذي خرب لشهر فمحلها الرفع ؛ وقوله:  )) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ((

؛ هل املراد به اجلنس فيشمل بعضه أو املراد به العموم  القرآن )) فيه القرآن ((؛ وقوله:  أي أنزله اهللا تعاىل فيه ))

؛ وهذا هو املشهور عند كثري من  أل للعموم فيشمل كل القرآن؟ قال بعض أهل العلم إنه إن  فيشمل كله

؛ وعلى هذا القول يشكل الواقع ألن الواقع أن القرآن نزل يف رمضان ويف شوال ويف ذي القعدة ويف ذي  املفسرين

أن القرآن نزل من ( احلجة ويف مجيع الشهور ولكن أجابوا عن ذلك بأنه رؤي عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ 

بيت فينزل به على رسول اهللا اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان وصار جبريل يأخذه من هذا ال

؛ وهلذا الصحيح أن أل هنا للجنس وليست للعموم وأن معىن:  ؛ لكن هذا األثر ضعيف ) صلى اهللا عليه وسلم

))  إنا أنزلناه في ليلة القدر ((و  )) إنا أنزلناه في ليلة مباركة ((أي بدئ إنزاله كقوله:  )) أنزل فيه القرآن ((

، من  من فوق الشيخ :،  فوق الطالب :أنزل معروف أن النزول يكون من ؟  )) آنأنزل فيه القر  ((وقوله: 

 )) القرآن ((؛ وقوله:  ؛ وذلك ألن القرآن كالم اهللا عزوجل واهللا سبحانه تعاىل فوق السموات على عرشه أعلى

مصادر لكنه مبعىن ؛ السكران بالضم والغفران بالضم والقرآن بالضم كلها  القرآن مصدر مثل الغفران والسكران

؛ وقيل مبعىن اسم الفاعل أي القارئ  ؛ قيل إنه مبعىن اسم املفعول أي املقروء اسم الفاعل أو مبعىن اسم املفعول

مبعىن  وال يتناسى  أن نقول إنه من هذا ومن هذا جيمع الناس اومنه قرية أليعين جامع ألنه من قرء مبعىن مجع 

هدى من اهلداية وهي  )) هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ((: وقوله ؛  اسم فاعل واسم املفعول



عامة كل  )) هدى للناس ((؛ وقوله:  الداللة فالقرآن داللة للناس يستدلون به على ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم

لمتقني كما يف أول الناس يهتدون به املؤمن والكافر يهتدون به هداية العلمية أما اهلداية العملية فإا فإنه هدى ل

 ((؛ فهو للمتقني هداية علمية وعملية وهو للناس عموما هداية علمية؛ وقوله:  )) هدى للمتقين ((سورة: 

إذا كانت مفعول   الشيخ : ؛ حال الطالب :؟  كلمة هدى هذه مفعول من أجله أو حال من القرآن))  هدى

وبينات  : (( حاال فاملعىن: أنزل هاديا للناس وهذا أقرب لقوله؛ وإذا كانت  من أجله باملعىن: أنزل هلداية الناس

الناس تقدم لنا كثريا أن أصلها؟  )) للناس ((وقوله:  ؛ وبينات فهو هدى وبينات )) من الهدي والفرقان

  األناس؛ ومنه قول الشاعر: 

  دويهية تصفر منها األنامل وكل أناس سوف تدخل بينهم   

 ((؛ وقوله:  اهلمزة صار الناس؛ واملراد به بشر ألن بعضهم يأنس ببعض ويستعني به حذفت لكن لكثرة استعماهلا

يعين أنه ليس هداية لضالل فقط بل  )) بينات من الهدى والفرقان )) (( هدى ((معطوف على:  )) وبينات

الطريق فقط لكن  ؛ وذلك ألن طريق اهلدى قد تكون يبني ؛ ألن البينات هي الرباهني واألدلة هداية مع الرباهني

؟ براهني الدالة على صدق ما جاء به  ما يأيت باحلجج والرباهني الدالة على صدق؛ فالقرآن جامع بني هداية وبني

والفرقان هذه صفة للبينات يعين أا  )) الهدى والفرقان ((؛ وقوله:  من األخبار وعدل ما جاء من األحكام

الفرقان مصدر أو اسم مصدر فرق يفرق  )) والفرقان ((؛  بينات من هذه الناحية من اهلدى والداللة واإلرشاد

تفريقا وفرقانا فهو أي القرآن فرقان يفرق بني احلق والباطل وبني اخلري والشر وبني حب اهللا وحرب اهللا وبني النافع 

؛ وهلذا املوفق هلداية القرآن جيد الفرق العظيم ما دل عليه القرآن  يف كل شيء، فرقان يف كل شيء والضار فرقان

؛ قد  واإلنسان الذي يف قلبه زيغ ـ والعياذ باهللا ـ تشتبه عليه األمور وال يستطيع أن يفرق كون األمور املختلفة

من  )) وبينات من الهدى والفرقان ((وقوله:  ؛ املختلف فيها وال جيمع بني تشتبه عليه األمور و فال يفرق بني



؛ وهلذا يف الغالب أن الثواب يأيت مفصال والعقاب يأيت جممال؛  مجلة الفرقان أنه يفرق أيضا بني الثواب والعقاب

 ((وجل فيها:  قال اهللا عز هل أتى على اإلنسان حين من الدهر)) ((ما نقول دائما لكن يف الغالب إذا رأيتم 

             )) أعتدنا للكافرين سالسال وأغالال وسعيراإنا 


